Algemene voorwaarden van : Autokeimes B.V. gevestigd aan de M.A.
Reinaldaweg 10 te Woerden, 2016.
Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al
onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons
verrichte handelingen 1.2 De vernietiging en\of nietigheid van enige bepaling van
deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze
voorwaarden
onverlet. 1.3 Beantwoordt de strekking van een nietig beding, dat aangenomen moet
worden dat dat andere beding zou zijn opgenomen, indien van de
eerstgenoemde wegens haar ongeldigheid was afgezien, dan komt haar de werking
van dat andere beding toe. Artikel 2. Aanbiedingen 2.1 Al onze aanbiedingen
daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten- zijn vrijblijvend en
kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding
door de koper. Herroeping na aanvaarding door de koper zal onverwijld dienen te
geschieden. 2.2 Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 2.1
welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke
aanbieding en als de nieuwe aanbieding die ons niet bindt. Dit geldt ook indien
de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.
Artikel 3. Prijzen 3.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld
in artikel 1.2, gelden alleen voor doe aanbiedingen en kunnen tot aan het moment
dat de overeenkomst tot stand is gekomen, worden herzien. 3.2 Bovendien
kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond
van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, valutakoersen,
lonen en\of sociale lasten, invoerrechten, heffingen en\of andere lasten. 3.3 de
opgegeven prijzen zijn exclusief BTW (indien van toepassing) en eventueel
verschuldigde in- en uitvoerrechten. Artikel 4. Overeenkomst 4.1 Op verzoek wordt
de overeenkomst schriftelijk vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst
wordt dan een afschrift aan de koper verstrekt. 4.2 In een schriftelijke overeenkomst
wordt in ieder geval opgenomen: de omschrijving van de auto en eventueel
de in te ruilen auto, beide met eventuele toebehoren, de prijs van de auto op het
moment van de van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast
of een niet vast overeengekomen prijs is, de prijs van de eventueel in te ruilen auto
op het afgesproken moment van levering van die auto, de afleverkosten
van de auto, de leveringsdatum, indien garantie gegeven wordt: de verwijzing naar
de garantiebepalingen, waarbij wij of een derde als garantie gever optreedt
(zo mogelijk wordt de inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde); de
wijze van betaling. Artikel 5. Risico 5.1 De auto is tot het tijdstip van feitelijke
levering voor rekening en risico van ons. De eventueel in te ruilen auto wordt pas
eigendom van ons zodra de feitelijke levering daarvan aan ons heeft
plaatsgevonden.
Tot dat tijdstip is de in te ruilen auto voor rekening en risico van de koper en komen
alle kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak
dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het
complete kentekenbewijs. Artikel 6. Levertijd 6.1 De levertijd wordt tenzij nadrukkelijk
anders overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een
fatale termijn beschouwd worden tenzij anders is overeengekomen.
Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op
schadevergoeding. Evenmin kan de koper aanspraak maken op ontbinding van de
overeenkomst.6.2 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op
te schorten, zolang de koper jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft

voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat koper zijn verplichtingen
alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons
recht tot ontbinding van de overeenkomst. Eén en ander laat ons recht op
schadevergoeding onverlet. Artikel 7. Overmacht 7.1 Omstandigheden buiten onze
wil
en\of ons toedoen welke van die aard zijn dat de naleving van de overeenkomst
redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden,
geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en\of de
uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 8 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder
begrepen bedrijfsschade, welke voor koper uit een met ons gesloten overeenkomst
mocht voortvloeien. Koper vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.
8.2 Indien er sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5 boek
7 van het burgerlijk Wetboek kan de koper, indien het afgeleverde niet aan de
overeenkomst beantwoord, eisen: a. aflevering van het ontbrekende; b. herstel van
de afgeleverde auto, mits wij daaraan redelijkerwijs kunnen voldoen; c. vervanging
van de afgeleverde auto, tenzij de afwijking van het overeengekomen te gering
is om dit te rechtvaardigen, dan wel de auto na het tijdstip dat de koper redelijkerwijs
met het ongedaan making rekening moet houden, te niet of achteruit is gegaan,
doordat hij niet als een zorgvuldige schuldenaar voor het behoud er van heeft zorg
gedragen. Indien de koper herstel of vervanging vordert, zijn wij bevoegd te kiezen
tussen vervanging of teruggave van de koopprijs. Artikel 9. Reclames 9.1 Alle
reclames dienen op straffe van verval van de rechten binnen 8 dagen na de
aflevering
van de auto, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd
had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden. Artikel 10.
Betaling 10.1 Tenzij door ons anders wordt aangegeven, dient betaling te
geschieden voorafgaande aan de levering van de auto of uiterlijk contant bij
aflevering.
10.2 Indien de betaling niet tijdig heeft plaats gevonden, zijn wij gerechtigd een rente,
vermeerderd met 2% per jaar, waarbij een gedeelte van een maand wordt
gerekend als een volle maand. 10.3 Indien de koopprijs ten dage der opeisbaarheid
niet volledig is betaald, zal de koper in verzuim zijn door het enkele verloop
van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan
gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden,
waarbij de door ons toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit
artikel onverlet blijven. Voorts is de koper dan gehouden aan ons te vergoeden
alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, met
name: a. declaraties van advocaten en procedures te zake van hun werkzaamheden,
zowel in, als buiten rechte, ook voor zover zij de door de Rechter geliquideerde
bedragen te boven gaan, kosten van de deurwaarders, zaakwaarnemers en
incassobureaus, alsmede de executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de
zojuist genoemde worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een
minimum van € 150,-; b. de kosten van faillissementaanvrage; c. de opslagkosten
ingeval van opschorting van de levering; 10.4 Een betaling strekt eerst in
mindering van de incassokosten, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna
van de hoofdsom. Indien de koper meer facturen onbetaald laat, strekt een
betaling - met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - eerst in mindering op
de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enz.

Artikel 11. Compensatie/Verrekening/Opschorting. 11.1 Het is de koper niet
toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met
bedragen
die wij aan hem verschuldigd mochten zijn. 11.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid
tot levering is de koper niet gerechtigd tot opschorting van de betaling. 11.3
De koper is evenmin gerechtigd tot opschorting van betaling uit hoofde van deze
overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst,
behoudens voor zover het betreft natuurlijke personen die niet handelen in de
uitoefening van een beroep of bedrijf. Artikel 12.1 De geleverde auto blijft eigendom
van ons zo lang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is
verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zo lang de auto niet in eigendom op de
koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te
verzekeren en te doen onderhouden. 12.2 Wij zullen tot generlei vrijwaring van
de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn.
Anderzijds vrijwaart de koper ons voor aanspraken die derden op ons zouden mogen
hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte
eigendomsvoorbehoud. 12.3 Eerst na volledige betaling van al hetgeen wij van de
koper
hebben te vorderen op grond van de koopovereenkomst vind de overdracht van de
auto plaats. 12.4 Indien en voor zover door ons geen betaling is verkregen
van de opeisbare vordering(-en) terzake waarvan wij ons de eigendom hebben
voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestellling en zonder rechtelijke
tussenkomst, voor zover nodig reeds nu en voor alsdan onherroepelijk gemachtigd
door de koper, de auto terug te nemen één en ander onverminderd ons recht
om van de koper schadevergoeding te vorderen. 12.5 Ook in geval van opschorting
van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie
van zaken van de koper hebben wij het in dit artikel onder lid 4 omschreven recht.
12.6 De koper is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te
vestigen op de door ons geleverde auto, zodra wij om welke reden dan ook daarvan
eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande
en toekomstige vorderingen van ons op de koper, die terzake van incassokosten en
rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond
opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst(-en) over te
gaan onverminderd ons recht op schadevergoeding. 12.7 Het is de koper
verboden op de door ons geleverde zaken - ongeacht of wij daarvan nog eigenaar
zijn - een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
12.8 Wij zullen steeds - zolang het gekochte en/of geleverde niet geheel is betaald een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg
voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering
verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De koper is alsdan verplicht deze
zekerheid
te stellen. Artikel 13. Geschillen 13.1 Allle geschillen tussen koper en ons welke
mochten voortvloeien uit de door ons met de koper gesloten overeenkomst,
zullen te onzer keuze worden beslecht door de Rechter die bevoegd is.

Garantie voorwaarden Autokeimes B.V.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing. Garantie termijn: 3 maanden vanaf
datum aflevering. Indien garantie wordt overeengekomen, wordt dat op de
orderbevestiging
vermeld. Autokeimes B.V. geeft, indien overeengekomen, 3 maanden garantie op het
draaiende gedeelte van de motor, lagers, zuigers, distributie
en aandrijving, of 3 maanden volledige garantie, alle gebreken die ontstaan en die
niets met het draaiende gedeelte te maken hebben zijn uitgesloten van garantie.
3 maanden garantie op motor en versnellingsbak: a. begrip motor: het kapot gaan
van de drijfstang, zuigers en lagers. b. begrip distributie: het kapot gaan van de
distributie riem/ketting waardoor schade ontstaat aan de motor, alleen als de
riem/ketting tijdig en volgens schema van de fabrikant is vervangen. c. begrip
aandrijving:
de versnellingsbak. uitgesloten koppeling, drukgroep en massavliegwiel. Algemene
uitsluitingen: a. airco's b. cruise control c. alarminstallaties, startblokkeringen.
d. autotelefoons, gps en navigatie apparatuur. e. boordcomputers,
managementsystemen. f. katalysoren, lambasonde's. g. sleutels, startblokkeringen
en sleutels en het ontbreken van de moeder/reserve sleutel. h. schuif/zonnedaken. i.
accu, dynamo, remschijven, remblokken, startmotoren en portierrubbers
omdat deze onderhevig zijn aan slijtage. j. koppakking, kleppenslijtage en klepstelmechanisme zijn uitgesloten van garantie omdat deze niet onder het draaiende
gedeelte vallen. k. lpg installatie is uitgesloten van garantie als het betreft de
gascomputer, relais, verdamper, gasinjectoren en afstelproblemen. l. alle gebreken
die ontstaan door oneigenlijk gebruik en achterstallig onderhoud en die niets met het
draaiende gedeelte van de motor te maken hebben. m. bij 4x4 aangedreven
auto's is de gehele aandrijving uitgesloten van garantie i.v.m. wedstrijd- en
terreinrijden. n. dieselmotoren: indien storingen/defecten ontstaan door tanken van
biologische diesel/plantaardige oliën en daardoor schade ontstaat, vervalt elke vorm
van garantie en zijn de kosten van de schade cq. vervolgschade aan de
motor en overige systemen geheel voor de koper. 3 maanden voledige garantie:
Algemene uitsluitingen: a. airco. b. lpg installatie is uitgesloten van garantie als
het beteft de gascomputer, relais, verdamper, gasinjectoren en afstelproblemen. c.
alle gebreken die ontstaan door oneigenlijk gebruik en achterstallig onderhoud.
d. koppeling,massavliegwiel en drukgroep. e. banden / remblokken / schijven.f.ramen
rondom. Beide garanties lopen 3 mnd. en max. 7.500 km. vanaf levering
Auto's die door particulieren onder handelscondities worden verkocht zijn uitgesloten
van garantie en worden verkocht zoals gezien en bereden akkoord
bevonden, hier is geen enkele vorm van garantie mogelijk. Garantie wordt altijd op de
orderbevestiging vermeld. Aanmelden garantie: a. aanmelden van garantie
dient ten alle tijden schriftelijk of telefonisch te worden gemeld aan de afdeling
verkoop. b. Autokeimes B.V. repareert garantie uitsluitend in eigen beheer
mits anders besloten. c. indien de koper de garantie door derden heeft laten
repareren zonder schriftelijke of telefonische toestemming dan zijn alle kosten voor
de
koper en komt deze niet in aanmerking voor vergoeding.
Neem dus altijd eerst contact op met de verkoper: telefoon 0348-754225.

